
 
Miesten hyvinvointiviikonloppu 

 Lapinjärvellä 2.-4.2. 2018 
 
Mies etsitkö itseäsi? Haluatko välineitä arjen paineiden  
ja stressin hallintaan? Miten koet miehisyytesi?  
Onko sinulla henkisiä kokemuksia? 
 
Olemme näiden kysymysten äärellä Leppolassa, jossa 
viikonloppu on täynnä hyvää miesenergiaa.  
 
Ohjatut harjoitteet ja yhteiset keskustelut johdattavat 
meidät sisäisen miehisyyden äärelle. Tämä kaikki  
hyvässä porukassa kolmen kokeneen ohjaajan kera. 
 
Lähde mukaan rentoutumaan Lapinjärvelle! 
  
Leppola on viihtyisä kurssikeskus luonnon keskellä 
maaseudun rauhassa. Lapinjärvellä.  Se sijaitsee vain 
100 km Helsingistä itään. Helppo tulla autolla tai bussilla. 
Tarvittaessa haku järjestyy Lapinjärveltä kurssipaikalle.  
 
Lisätiedustelut  
 
Roy Rolamo              0400 446 784 royal.healing.posti@gmail.com 
Mika Peltola              044 333 6719 tunneklinikka@gmail.com 
Sampsa Korhonen   09 622 2122 info@sampsakorhonen.fi 
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 Ajankohta  
02.-04.02. 2018  
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Viikonloppu sisältää 
monipuolisen 

ohjelman, majoituksen 
ja ruokailut 
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Koko viikonloppu 
majoituksineen vain! 

385€ sis. Alv 24% 

 

Ilmoittaudu 
1.1.2018 mennessä 

tunneklinikka@gmail.com 
Puh: 044 333 6719  

 

Tarkempi ohjelma: 
www.sampsakorhonen.fi 

www.tunneklinikka.fi 
 

Ohjaajat: 
 Roy Rolamo, Sampsa 

Korhonen, Mika Peltola   
  

 

 

 

HENKISET 

HEMMOT 



 
Henkiset Hemmot   

Olemme Sampsa, Mika ja Roy. Olemme kukin kulkeneet erilaisia elämänpolkuja, 
joten meillä on tarjota monenlaisia kokemuksia miehenä olemisesta. 

 

 
 
on pitkän linjan aikuiskouluttaja ja mentaalivalmentaja sekä kokenut NLP- ja Suggestoterapeutti. Coaching-
ammattilaisena hän on jo yli 26v ajan syventänyt innovatiivisesti mm. terapeuttisen rentoutumisen sekä 
mielikuvaohjaamisen osaamistaan viitekehyksinään innovatiivinen ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys sekä 
asiakkaiden ainutlaatuisuus: ”Laatu ja ihmisten yksilöllisyyden kunnioittaminen, läsnäolo ja hienotunteisuus 
ovat tärkeitä arvojani. Tapaamiset rakentuvat aina asiakkaiden maailmankuvaan, vastaanottokykyyn ja 
arvomaailmaan. Vastaanotto- ja koulutustilani ovat olleet Helsingin Rautatientorilla vuodesta 1997. Vedän 
siellä mm. Helsingin Rentoutusvalmentajakoulutusta sekä järjestän monikulttuurisia Eckhart Tolle iltoja. 
Sisäisen kasvun ja läsnäolon syventäminen sekä yhteys monimuotoiseen luontoon ovat intohimojani.”  
 

   
 
on kulkenut yli 20 vuoden matkan henkisen kasvun tietä ja löytänyt sitä kautta oman sisäisen herkkyyden 
miehenä. Henkisen kasvun perusta on luotu jo lapsena, mutta vasta aikuisena se on kehittynyt ymmärrykseksi, 
jolle Mika on luonut laajat viitekehykset miehen tunnekäsittelyssä ja monipuolista kouluttajan ja ohjaajan 
välineistöä. Mika on toiminut hyvinvointialan yrittäjänä yli kymmenen vuotta auttaen ihmisiä erilaisten 
elämäntilanteiden selvittämisessä ja henkiseen kasvuun liittyvissä ongelmissa. Mika on koulutukseltaan 
Tunnekehoterapeutti, LCF-elämätaidon-valmentaja, monipuolinen Hypnoosi- ja Rentoutusohjaaja. Hän  
pitää henkisen kasvun kursseja, syvärentoutusiltoja ja kouluttaa myös Tunnekeho-ohjaajia. Vastaanotto  
on Helsingissä.  
 

    
 
on koulutettu hieroja ja terapeuttinen energiaparantaja. Hän on ollut yrittäjänä rakennusalalla 28v ja 
hoitoalalla viimeiset neljä vuotta. Tärkeitä asioita ovat perheen ja ystävien lisäksi shamanismi, yhteys  
luontoon ja läsnäolo. Roy tekee klassisen hieronnan lisäksi voimaannuttavia shamaanirumpu- ja 
energiahoitoja sekä pitää rentouttavia meditaatio- ja shamaani-iltoja. ”Olen tutustunut henkisyyteen  
viimeiset 10 vuotta. Maailmankuvani on sillä matkalla muuttunut monesti, mutta olen edelleen  
aviomies, isä ja motoristi. Nyt olen myös vaari”. Vastaanotto on Espoossa.  


